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ANUNT 
 

Primăria comunei Alunu, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție 
vacante, după cum urmează: 
- inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol 
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol 

 
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării 

funcției publice sunt: 
• pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant  
- studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul 
agronomie/horticultură/agromontanologie/inginerie și management în agricultură 
și dezvoltare rurală; 
- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu; 
- nu se solicită vechime 
 
• pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent 
- studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul 
agronomie/horticultură/agromontanologie/inginerie și management în agricultură 
și dezvoltare rurală; 
- cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu  
- 1(unu) an vechime în specialitatea studiilor, necesare exercitării funcției publice 

 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

http://www.alunu.ro/
mailto:primaria_alunu@yahoo.com


Proba scrisă - 22 mai 2017, orele 10.00 
Interviul - 25 mai 2017, orele 10.00. 

 
Dosarele de concurs vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele 

prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și se vor depune în termen 
de 20 de zile de la publicarea anunțului. 

Bibliografia și alte informații privind concursul se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Alunu, județul Vâlcea, la nr. de telefon 0250868002 sau 
accesând pagina oficială www. alunu.ro. 

 
Primar, 

Biraruti Cristian 
 


